
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA 

1. INTRODUCCIÓ 

Els serveis de transport públic formats per Metro i Autobuses són 
fonamentals per a la vida de la ciutat. L'any 1995, un total de 465,3 milions de 
viatgers varen utilitzar aquests serveis que compten, en el cas del Metro, amb 
76,4 km de línia ferroviaria i 106 estacions per on circulen 90 trens simultanis en 
hores punta, mentre que el servei d'autobusos es presta amb un total de 703 
unitats, en 78 línies que tenen un total de 662 km, alllarg deis quals hi ha 1.723 
parades amb 896 marquesines. 

Transports Metropolitans de Barcelona és una empresa de transport de 
viatgers. Els seus clients són el més important pera la Companyia i, p~r tant, les 
seves necessitats són sempre tingudes en compte. Per aquest motiu es fa de la 
qualitat un objectiu fonamental, perque la satisfacció deis usuaris augmenti cada 
di a. 

Conjuntament amb els compromisos sobre qualitat, TMB defineix 
objectius d'eficiencia económica en els Contractes- Programa. Per tant, la línia 
estratégica de gestió esta constitu'fda per l'augment del "valor del servei" ofert als 
clients, coma síntesi del factor de qualitat i d'eficiencia económica. 

El compromís és que tates les activitats de TMB afegeixin valor per al 
client. En aquest sentit, TMB esta preparan! un sistema de qualitat conforme a 
les normes internacionals ISO 9000 que garanteix la qualitat del processos 
operatius (és a dir de com es projecta i s'actua en el servei) i la seva millora 
contínua. 

El conjunt d'empreses de Transports Metropolitans de Barcelona té el 
compromís del transport públic urba amb la ciutat de Barcelona que ve de lluny i 
va més lluny encara. Per aixó molts deis criteris que s'exposen en aquesta carta 
de serveis ja s'apliquen i agafem el compromís de continuar esforc;ant-nos per 
fer-ho millar. 

2. L'ATENCIÓ AL VIATGER 

Els empleats de TMB són el capital més valuós de la nostra organització, 
perque tenen el contacte directe amb els nostres cl ients. Estan al servei deis 
viatgers, es mostraran atents i informaran amb amabilitat i respecte quan els ho 
demanin. Es mi llorara el sistema d'identificació deis nostres empleats en els seus 
llocs de treball. 

Per a la seguretat i comoditat deis viatgers, la conducció de les unitats 
móbils sera sempre prudent i professional. 
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- TMB elabora anualment un Pla de Formació, amb un extens programa 
d'ensinistrament i formació per al desenvolupament continuat deis nivells de 
professional itat, orientat a la qualitat i eficiencia del servei. Aquesta activitat 
durant l'any 1995 s'ha concretat en un total de 82.378 hores de formació. 

- El teleton d'informació 01 O atendra qualsevol consulta sobre el transport 
metropolitá 

3. VEHICLES 

- L'interior de tates les unitats, tant de metro com d'autobús, són netejades 
diariament. L'exterior es neteja segons programació i periodicitat necessaria. 

- Per a garantir la seguretat, les unitats mobils són revisades periodicament i 
personal qualificat es fa carrec deis programes de manteniment preventiu i 
correctiu. 

- La temperatura ambient dins deis vehicles és especialment tinguda en 
compte per tal que sigui confortable. La renovació de la flota es realitzara 
amb unitats prove'ides d'aire condicionat. La programació del servei durant els 
mesas d'estiu es realitzara garantint el maxim servei amb unitats d'aire 
condicionat. 

4. ESTACIONS 1 INSTAL.LACIONS DE TMB 

- Tates les estacions estan organitzades amb sistemes i mitjans que permetin 
la compra deis títols de transport d'una manera facil, cómoda i en el menor 
temps possible. 

- Es tindra una especial cura ambla il. luminació d'andanes i passadissos, amb 
l'objectiu que l'ambient sigui confortable i que inspiri confian~a. 

- Les estacions es mantindran netes i es posaran els mitjans per reparar de 
manera rapida i eficient qualsevol desperfecte causat per un ús incorrecte o 
íncívic. 

- Es vigilara la senyalització i la informació sobre parades, transbordaments i 
incidencies i es desenvoluparan nous sistemes d'informació tant estatics com 
dinamics. 

- Els serveis de megafonía seran utilitzats per a informar els viatgers de forma 
clara i comprensible sobre les incidencies del servei. 
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5. ACCESSIBILITAT 

- Es posara el transport públic a l'abast de tothom. Les persones amb 
limitacions de mobilitat han de disposar d'un transport accessible, i per aquest 
moti u la flota d'autobusos es renovara amb unitats de pis baix. 

- Les estacions de Metro de nova construcció disposaran d'ascensors. 

6. MEDI AMBIENT 

- Transports Metropolitans de Barcelona té un compromís amb la qualitat 
ambiental, i per aquest motiu els autobuses són revisats de forma periódica, 
amb criteris d'exigencia superiors als marcats per la CEE a fi d'evitar 
contaminació per gasas i partícules. 

- Tenim els mitjans per a detectar els vagons de metro que produeixen 
vibracions, la qual cosa fara que aquests cotxes siguin retirats del seNei per 
a la seva reparació. 

- En la compra de nous autobuses es garantira un nivel! de decibels: 60 interns 
i 78 externs, i un nivel! de fums d'acord amb els estandards marcats per la 
UE. 

- S'investiguen i es posen a prava nous combustibles alternatius. 

7. TRACTAMENT DE QUEIXES, RECLAMACIONS 1 SUGGERIMENTS 

- Els suggeriments i reclamacions són una de les fonts d'informació importants 
sobre el desenvolupament del seNei . Només així podrem seguir millorant. 

Els usuaris del transport públic poden presentar els seus suggeriments, 
queixes i reclamacions per escrit o per teléfon a Transports Metropolitans de 
Barcelona. C/ 60, núm. 21-23, sector A. Poi. Zona Franca. 08040 Barcelona . 
Per telefón al 900 30 20 30. 

Les oficines d'atenció al client atenen qualsevol queixa, suggeriment o 
reclamació i estan situades a: 

- Vestíbul de l'estació de Metro Universitat (L 1). 

- Vestíbul de l'estació de Metro Sagrada Família (L5). 

- Vestíbul de l'estació de Sants- Estació Renfe. 

-Ronda de Sant Pau, 43. 

tmhlc.txt 
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- A totes les estacions de la xarxa de Metro hi ha un quadern de reclamacions a 
l'abast del públ ic. 

- A les queixes, suggeriments o reclamacions, s'hi donara resposta dins deis 15 
dies següents. 

La nostra carta de serveis fa pública la nostra obligació envers els 
nostres clients per obtenir un alt nivell de servei. No es crea cap nova 
relació legal amb els clients, ni afecta els seus drets ni les nostres 
obligacions. 

8. SISTEMES DE REPARACIÓ PER INCIDENCIES DEL SERVEI 

- En cas d'incidencia en el servei programat que provoqui una aturada, els 
usuaris tindran el dret a: 

- Servei d'autobús: A utilitzar el servei alternatiu de Metro, continuar el viatge 
en bus de la mateixa línia o en una altra d'itinerari semblant, sense haver 
d'abonar aquest nou trajecte. 

- Servei de Metro: A utilitzar el servei alternatiu d'autobusos sense haver 
d'abonar aquest nou trajecte. En cas que el viatger renunci'i a aquesta 
possibilitat, podra demanar un bitllet de bescanvi pera viatjar quan vulgui. 

- En tots dos mitjans de transport, en cas d'utilizar tftols de nombre de viatges 
il.limitats o de lliure circulació no hi haura cap tipus de compensació. 

9. LA VEU DEL CLIENT 

Anualment, TMB tara públics els seus indicadors de qualitat a través de 
l'lndex de Satisfacció del Client, per a cadascuna de les xarxes, on es recolliran 
els indicadors de qualitat corresponents als objectius que formen part d'aquest 
compromís. 

10. PARTICIPACIÓ: EL QUE VOSTE POT FER 

- Les seves opinions compten. Li agrairem que ens faci arribar els seus 
comentaris i suggeriments. Ens seran molt útils pera millorar el servei. 

- Quan presentí una queixa, detalli al maxim les circumstancies, com la data, 
l'hora i l'origen i destinació del viatge. Doni el seu telefon per si es necessita 
informació addicional. 

- Si vol adquirir la targeta T - Mes, és millar que ho faci a partir del dia 20 de cada 
mes, per tal d'evitar cues incomodes. 

lmblc.lxl 
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- Tingui l'import exacte preparat en el moment de l'adquisició del bitllet 
comprovi que li han donat el bitllet i el canvi correcte. 

-En el transport amb autobús, demani la parada amb antel.lació. 
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- Els vehicles i les instal.lacions són de tothom i estan al seu servei. Col.labori 
en el seu manteniment. 

- Contribueixi a mantenir la netedat en els autobuses, metros o instal.lacions. 
Utilitzi les papereres. 

- Respecti els altres usuaris i no fumi dins els vehicles ni a les instal.lacions: no 
esta permés. 

- Sigui conscient que el conductor o personal de les instal.lacions no poden 
resoldre tots els problemes. Faci ús deis processos de reclamació indiGats en 
aquesta Carta. 

COMPROMISOS INDICADORS 
SERVEI 

- TMB planificara la seva oferta - % de compliment del servei 
adaptant-se a la demanda segons la programat. 
seva variabilitat i epoca de l'any. 

- Els serveis tecnics optimitzaran els 
seus recursos per garantir la fiabilitat 
del servei. 

- Es garantira el funcionament 
correcte de les escales mecan1ques i 
deis ascensors de la xarxa de Metro. 

tmblc.Lxl 
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- Metro: % de compliment del interval 
teóric de pas entre dos trens 
consecutius amb +- 90 segons. 
- Bus: En les línies equipades amb 
sistema d'Ajuda a I'Explotació (SAE), 
compliment d'interval teóric de pas 
entre dos buses consecutius amb +-
120 segons, excepte circumstancies 
excepcionals no controlables per TMB: 
circulació no flu"ida, talls de transit, 
fenómens meteorológics, 
manifestacions, etc. 
- Aquest indicador s'aplicara a la resta 
de la xarxa segons que vagin entrant 
en funcionament les ampliacions 
previstes en el Sistema d'Ajuda a 
I'Explotació. 

- % de compliment del servei 
programat deis ascensors. 
- % de compliment del servei 
programat de les escales mecimiques. 



L'ATENCIÓ AL VIATGER 

- Els empleats de TMB estan al servei 
deis viatgers. Es mostraran atents i 
informaran amb amabilitat i respecte - Valoració global del servei i 
quan siguin requerits. Tots els puntuació segons enquesta. 
empleats portaran una targeta 
identificadora. 
- Per a la seguretat i comoditat deis 
viatgers, la conducció de les unitats 
móbils sera sempre prudent i 
professional. 
- El teleton d'informació 01 O atendra - Trucad es d'informació sobre 
qualsevol consulta sobre el transport transport ateses pel 01 O. 
metropolita. 

VEHICLES 

- Totes les unitats móbíls són 
netejades diariament per dins. - % de compliment deis programes de 
L'exterior es neteja . segons neteja deis vehicles. 
programació i periodicitat necessaria. 
- Per a garantir la seguretat, les 
unitats móbils són revisades 
periódicament, i personal qualificat es 
fa carrec deis programes de 
manteniment preventiu i correctiu. 
- La temperatura dins deis vehicles és - % d'unitats amb aire condicionat 
especialment tinguda en compte. La sobre el total a Metro i autobuses. 
renovació de la flota es real itzara amb - % del servei realitzat amb unitats 
unitats prove'ldes d'aire condicionat. amb aire condicionat a Metro i 

tmb l c. txl 
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autobuses, durant els mesos d'estiu. 
- Valoració global del servei i 
puntuació segons enquesta. 
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ESTACJONS IINSTAL.LACJONS DE 
TMB 

- Totes les estacions estan 
organitzades amb sistemes que 
permeten la compra de títols de 
transport d'una manera facil, cómoda i 
tan rapida possible. 
- Es tindra especial atenció amb la 
il.luminació d'andanes i passadissos, 
amb l'objectiu que l'ambient sigui 
conformable i inspiri confianga. 
-Les estacions es mantindran netes i 
es posaran els mitjans per reparar de 

- Valoració global del 
puntuació segons enquesta. 

servei 

manera rapida i eficient qualsevol - % de compliment deis programes de 
desperfecte causat per un ús neteja i de manteniment. 
incorrecte o incívic. 
- Es vigilara la senyalització i la 
informació sobre parades, - Nombre de parades: 1723. 
transbordaments i incidencies i es 
desenvoluparan nous sistemes - Nombre de queixes sobre parades i 
d'informació estatics com dinamics. informació. 

ACCESSIBILITAT 

- Es posara el transport públic a 
l'abast de tothom. Les persones amb 
limitacions de mobilitat han de disposar 
d'un transport accessible. Per aquest 
motiu la flota d'autobusos es renovara 
amb unitats de pis baix. 
- Les estacions de Metro de nova 
construcció disposaran d'ascensors. 

tmhlc.txl 
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- Nombre de busos equipats amb pis 
baix. 

- Nombre d'estacions equipades amb 
ascensors. 
- % de compliment del servei 
programat amb ascensors. 
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MEDI AMBIENT 

- TMB té un compromís amb la 
qualitat ambiental, per aquest motiu els 
autobuses són revisats de forma - % de compliment deis plans de 
periódica amb criteris d'exigencia manteniment d'autobusos. 
superiors als marcats per la Unió 
Europea per tal d'evitar contaminació 
per gasas i partícules. 

QUEIXES 1 RECLAMACIONS 

- Els usuaris del transport públic 
poden presentar les seves queixes i 
reclamacions per escrit o per teleton 
dirig int-se a Transports Metropolitans 
de Barcelona, G/ 60, núm. 21-23, 
sector A, Poi. Zona Franca, 08040 
Barcelona, o trucant al teleton 900 30 
20 30. 
- Les oficines d'atenció al client atenen 
qualsevol queixa, suggeriment o 
reclamació i estan situades a: 

- Vestíbul de l'estació de Metro 
Universitat (L 1 ). 
- Vestíbul de l'estació de Metro 
Sagrada Família (L5). 
- Vestíbul de l'estació de Metro Sants 
- Estació Renfe 
- Ronda de Sant Pau, núm. 43. 
- A tates les estacions de la xarxa de 
Metro hi ha un quadern de 
reclamacions a l'abast del públic. 
- Acusarem recepció de les queixes, 
suggeriments o reclamacions, i li 
contestarem dintre deis 15 dies 
següents. 

tmblc.txt 
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- Nombre de queixes en relació amb el 
nombre de viatges real itzats (exemple: 
any 1995, 2051 queixes sobre 456'3 
mil ions de viatges) . 

- % de respostes als suggeriments, 
queixes o reclamacions contestades 
abans de 15 dies. 
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El nostre primer objectiu és complir 
amb els compromisos dictats a la 
carta de serveis i amb les seves 
expectatives. 

El nostre segon objectiu és 
millorar-los. 

tmhlc.lxt 
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@-TMB 

PLA DE QUALITAT DE TMB 



@-TMB 

1. INTRODUCCIÓ 

La creixent competitivitat del mercat, així com la necessitat de donar resposta als 
compromisos adquirits amb les Administracions que han dipositat la seva confian<;a 
en les nostres empreses, exigeix a TMB una millora continuada de la gestió 

Aquesta millora passa per un enfocament decididament orientat al cl ient, que 
Transports Metropolitans de Barcelona considera decisiu des de fa anys, essent ara 
necessari potenciar-lo mitjan¡;ant la utilització sistematica d'un enfocament de 
Qualitat Tota l. 

La Qualitat en els Serveis solament pot ésser interpretada des de la perspectiva 
del cl ient. És necessari que els plantejaments relatius a aquesta qualitat es facin 
extensius a tates les Arees i els Serveis de I'Organització, jaque en tates elles hi ha 
una relació de client-prove'idor que cal desenvolupar. 

En els anteriors Plans d'Empresa, TMB va optar per aconseguir la seva 
estrategia empresarial dissenyant el binomi eficacia/eficiencia a f i d'optimizar la 
qualitat del servei, amb torta orientació al client, de forma conscient entre 
l'adaptació de les necessitats i exigéncies deis diferents segments del nostre 
mercat i els tipus de serveis que s'ofereixen, estudiant el diferencial entre la 
qualitat ofertada i la qualitat percebuda pels nostres clients. 

Dins d'aquesta voluntat de seguir mil lorant en el futur, han de seguir-se 
potenciant els aspectes de qualitat, comprometent-se amb els criteris de la Gestió 
Total de la Qualitat, segons es desprén de les normes lso 9000 i deis criteris de 
I'European Foundation for Qual ity Management, la qual cosa indica que en la gestió 
de la qualitat caldra tenir-se en compte l'analisi de l'activitat de !'Empresa com a 
conjunt de procesos i persones destinats a aconseguir una alta rendibilitat a 
través de la maxima satisfacció del client. 

2. IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT NORMALITZAT 

Per a les empreses de serveis com TMB, és difíci l sistematitzar un Sistema de 
Qualitat concordant amb les normes lso 9000, tenint en compte que el seu origen 
esta recolzat prioritariament en la gestió de les empreses de fabricació de 
productes. Recentment s'ha editat la norma lso 9004 la qual aporta comentaris i 
1nd1cacions de com aplicar els criteris de les originals normes lso 9000 al conjunt 
d'empreses de serveis. 
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En principi i atesa la diversitat de les nostres línies de productes, sembla més 
convenient situar-nos en el context de la norma lso 9002. L'abast de la certificació 
(bus, metro) haura d'adaptar-se a les estrategies de !'Alta Direcció, segons l'entorn, 
visió i mobilitat del nostre mercat i, ates que existeixen pensaments i tecmques 
paral.leles entre Marqueting i la Gestió de la Qualitat, és tractara, en definitiva, de 
disposar de la Certificació corresponent lso 9002, la qual demostri als nostres 
clients la qualitat del servei i la qualitat de la nostra gestió, recolzades totes 
dues ambla voluntat continuada de millorar. 

* Avantatges de la implantació d'un sistema normalitzat de Gestió de la Qualitat en 
base a la certificació de les normes de la serie lso 9000 

1. Per raons comercials: 
- Faci lita la penetració en els mercats 
- Millora la relació qualitat/preu 
- Mil lora el pretigi i la imatge de les empreses 

2. Per raons tecniques: 
- Mil lora en la gestió del procesos i organització de la gestió 
-Mi llora del sistema de producció del servei 
- lntegració deis prove'idors 
- Un majar aprop.ament i unificació en les relacions client/prove·rdor 

3. Per raons de clima laboral: 
- Majar implicació del personal, treball en equip. "La qualitat implica a tots" 
- Millora el coneixement deis objectius de !'empresa per part de l'equip huma 
de l'organització empresarial. 

4. Per condicionaments externs: 
- Exigéncies deis nostres clients, de les reglamentacions 
europees. 

directives 

3. ETAPES EN LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT ISO 
9002 A TMB 

Són sis les etapes que configuren el Projecte: 

1 a Diagnóstic : 
Elaboració del diagnóstic de la situació de la qualitat i anal isi deis resultats 

2a Pla de Millora: 
Estat comparatiu de la situació actual amb els criteris de la Normativa lso 9002 
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3a Formació: 
- Planificar el projecte 
- Seleccionar el personal directament implicat 
- Desenvolupar cursos i guardar els registres 

4a Documentació i implantació en paral.lel: 
Elaboració de la documentació necessaria: 
- Manual de quali tat 
- Procediments 
- lnstruccions 
- Documents de treball 
lnici de la implantació, prev1a formació de les persones afectades en els 
procediments que els afecten. 

5a Certificació: 
-Sol. licitud al organisme certificador 
- Preauditoria 
- Adaptacions finals 
- Auditoría de Certificació per organisme acreditat 
- Compromís d'adopció de les recomanacions del certificador 
- Obtenció del certificat 

Ga Manteniment i millora: 
- Auditories de seguiment anuals del Sistema de Qualitat 
- Detecció d'oportunitats de millora 
- Metodología de millora en projectes concrets 

En el marc de totes aquestes actuacions s'ha creat la Gerencia de Qualitat, 
adscrita a la Direcció General. Aquesta Gerencia coordinara tot el Projecte, 
elaborant el Pla de Qualitat de TMB com a eina de treball en l'ambit de la Qualitat. 
En la primera fase analitzara els processos relacionats amb el client, utilitzant 
les eines, procediments i documents que s'indiquen en la Norma lso 9002, amb 
l'objectiu de facilitar el tramit de Certificació en aquelles línies de productes que 
s'1nd1quin des de la Direcció General. 

La Gerencia de Qualitat tindra com a órgan consultiu i de seguiment el Comité de 
Qualitat format per membres del Comité de Direcció. 



CARTA DE SERVEIS 
DEL CONTRIBUENT 

Barcelona compta aproximadament amb un milió de contribuents, als 
quals l'lnstitut Municipal d'Hisenda gira 1.800.000 rebuts anuals, corresponents 
als diferents tributs municipals. D'aquest total, 860.000 corresponen a l'lmpost de 
Béns lmmobles, 780.000 a l'lmpost de Vehicles de Tracció Mecanica, 153.000 a 
l'lmpost d'Activitats Económiques i 32.000 a d'altres tributs menors. 

L'aportació que realitzen els contribuents a les finances municipals resulta 
essencial pera fer possible que la ciutat i els seus serveis funcionin amb el nivell 
de qualitat desitjat. Contribuir al manteniment de la hisenda municipal en la 
mesura que a cadascú legalment li pertoca és un deure cívic, pero també els 
ciutadans que paguen els seus impostas tenen dret a disposar de tates les 
facilitats i, que qualsevol problema sigui resolt amb un maxim de rapidesa i un 
mínim d'incomoditats. 

Per aquest motiu, l'lnstitut Municipal d'Hisenda ha adoptat com un deis 
seus objectius de gestió reduir al mínim les reclamacions per errors 
administratius i les molesties que se'n deriven per al ciutada i donar-li tata mena 
de faci litats perque pugui complir el seu deure. Els compromisos de l'lnstitut 
Municipal d'Hisenda són els següents: 

INFORMACIÓ AL CIUTADÁ 

- La Guia del Contribuent amb el calendari de les dates de cobrament i les 
indicacions puntuals necessaries sobre cada un deis tributs, sera enviada a 
cada contribuent. La Guia estara redactada en un llenguatge ciar i precís. 

ATENCIÓ TELEFÓNICA 

- L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició del contribuent la_possibilitat 
d'atendre telefónicament les seves demandes mitjan~ant el teleton 01 O i 
també el teleton 900 30 10 30 de dilluns a divendres i de les 8 a les 20 hores. 
En aquests teletons podra gestionar: 

* Obtenció de certificats de pagament 
* Duplicats de rebuts 
* Domici liacions de pagament deis tributs 
* Canvis de titularitat 
*Sol. licitud de fulls informatius de plusvalua 
* Modificacions de les dades fiscals 
* Petició de certificats negatius de bens i deutes 
* Presentació de reclamacions tributaries 
* Pagar tributs amb targeta de credit 
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* lnformació general de caracter tributari 

- Trucant als telefons del servei d'audiotex es pot obtenir informació pre
enregistrada sobre els tributs municipals. El servei funciona les 24 hores: 

* lmpost de Vehicles de Tracció Mecanica. Audiotex. Núm. 481-01 - 25 
(Cat) 

481 - 11-25 (Cast) 

* lmpost de Béns Jmmobles (181). Audiotex. Núm. 481 - 01-24(Cat) 
481-11 - 24(Cast) 

* Jmpost d'Activitats Económiques (IAE). Audiotex. Núm. 481-01 - 23(Cat) 
481-11-23(Cast) 

* Plusvalues, guals i altres impostas. Audiotex. Núm. 481-01-26(Cat) 
481 - 11-26(Cast) 

* lnformació sobre duplicats liquidacions, executiva i embargaments 
Núm. 481-01-16(Cat) 

481-11-16(Cast) 

ATENCIÓ PERSONAL 

- A les Oficines d'Atenció als Ciutadans es poden realitzar els següents 
tramits, de dilluns a divendres i de les 8'30 a les 17130 hores *: 

* Obtenció de certificats de pagament 
* Duplicats de rebuts 
* Domiciliacions de pagament deis tributs 
* Canvis de titularitat 
* Sol.licitud de fulls informatius de plusvalua 
* Modificacions de les dades fiscals 
* Petició de certificats negatius de bens i deutes 
* Presentació de reclamacions tributaries 
* Pagar tributs amb targeta de credit 
* lnformació general de caracter tributari 

- Les Oficines d'Atenció als Ciutadans no tanquen al migdia. Els ciutadans en 
trabaran una a cada districte municipal: 

* Districte de Ciutat V ella. Plac;a Bonsuccés, 3. 
* Districte de I'Eixample. C/ Aragó, 311. 
* Districte de Sants-Montju'ic. C/ Creu Coberta 104. 
* Districte de Les Corts. Plac;a Comas, 18. 
* Districte de Sarria-Sant Gervasi. Plac;a Consell de la Vila, 7. 
* Districte de Gracia. Plac;a Rius i Taulet, 2. 
* Districte d'Horta-Guinardó. Ronda Guinardó, 49. 
* Districte de Nou Barris. Doctor Pi i Molist, 133. 
* Districte de Sant Andreu. Plac;a Orfila, 1. 
* Districte de Sant Martí. PlaQa Valentí Almirall, 1 
*Oficina d'Atenció als Ciutadans. Plac;a Sant Miquel, 4-5. 
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- Sí el seu cas requereíx atencíó especíalítzada, l'atendrem de 8'30 a 17'30 
hores (no tanquem al mígdía) *, a les nostres ofícínes centrals a la Víla 
Olímpica (Avgda. Litoral de Mar, 30-34 - 08005 Barcelona - costat torre 
Mapfre). Pot accedír amb transport públíc (Metro Unía IV. Estacíó Cíutadella
Víla Olímpica í Bus líníes 36, 41, 45, 59 í 71). 

- Per a la seva comodítat lí recomanem que concertí hora des deis mateíxos 
serveís on hagí estat ates en primera instancia (OAC's, telefons: 01 o i 900 30 
10 30). 

- Sí vostes utilítzen l'automóbil, dísposen d'una hora gratu'ita d'estacíonament a 
l'aparcament que es traba sítuat a I'Avgda. Litoral del Mar, núm. 36, 
ímmediatament després de les nostres oficines. 

Els empleats dispensaran un tracte amable i respectuós als ciutadans 
atendran amb interés els problemes que els plantegin. 

- Les oficínes estaran conveníentment senyalitzades i seran accessibles a les 
persones amb disminucíons. El confort i netedat de les instal.lacions sera 
especialment acurats. 

- Tots els empleats d'atenció al contribuent estaran conveníentment identificats 
amb el seu nom. 

QUA LIT AT EN EL SERVE! 

Per a la seva comodítat: 

- Poden realítzar el pagament deis tríbuts mítjangant targeta de credít o si es 
tracta d'un avís de padró amb cadí de barres, durant les 24 hores mítjangant 
el serveí de ServíCaíxa .. 

- Si ho desítgen, poden fraccionar en quatre terminis el pagament de I'IAE í de 
I'IBI domícílíant els rebuts; s'obté un descompte del 2%. 

- S'oferíra la possíbílítat de fraccíonament del pagament a aquells contríbuents 
que tinguin especíals dificultats economíques. 

- Es podran realítzar els següents tramits a través de fax (núm. 402-37-91 ): 

* Presentacíó d'ínstEmcíes 
* Presentacíó de reclamacíons 
* Presentacíó de recursos 
* Petícíons de fulls informatíus de plusvalues 

- A les actuacions portades a terme per la lnspeccíó d'Hisenda Municipal 
s'ínformara als contribuents deis tramíts a seguir i deis drets que els puguín 
correspondre. lgualment, es guardara la maxíma confidencíalítat de les 
esmentades actuacíons í de les dades que en resultín. 
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QUEIXES 1 SUGGERIMENTS 

- Les sol.licituds de devolució d'ingressos indeguts, de beneficis fiscals, i 
altres, així com les reclamacions formulades per escrit en cas d'errors 
materials, aritmetics o de fet comesos per I'Administració tributaria municipal, 
seran resaltes en un termini maxim de 30 dies en el 90% deis casos. 

- Pot adre~ar les seves reclamacions i suggeriments al: 

Sr. Director de l'lnstitut Municipal d'Hisenda de Barcelona 
Avgda. Litoral del Mar, 30- 34. 08005 Barcelona 

- A tates les oficines on es realitzin tramits relacionats amb I'Hisenda Municipal 
existira una bústia per a reclamacions i suggeriments. També pot presentar
les a través del teleton 01 O. 

- Les reclamacions i suggeriments es contestaran en el termini maxim de 30 
di es. 

EL CONSELL TRIBUTAR!. RECURSOS 1 QUEIXES 

- Tots els recursos d'al~ada o de reposició en materia tributaria seran resolts 
previ dictamen del Consell Tributari. 

- Aquest organ, integrat per persones de reconeguda competencia tecnica en 
tributació local i que compleix les seves funcions amb independencia i 
objectivitat, atendra les queixes que se li adrecin en relació a l'actuació de 
I'Administració tributaria municipal. 

- El Consell Tributari, en vista de la queixa formulada i deis antecedents que 
els órgans municipals hauran de lliurar- li, propasara l'adopció de les mesures 
pertinents i, si és el cas, la incoació d'ofici d'un expedient de revisió tributaria. 

- Els ciutadans es poden adre~ar a : 

Sr. President del Consell Tributari 
C! Ferran, 34 pral. 08002 Barcelona 

QUE ESPEREM DELS CIUTADANS 

- Que proporcionin la informació necessaria quan siguin requerits. 
- Que paguin els tributs en les dates fixades, no ho deixi per l'últim día .. 
- Que abans de dirigir-se a les nostres oficines centrals s'assegurin que el seu 

tramit no es pot ter per telefon o en una Oficina d'Atenció al Ciutada de 
Districte. Hi guanyaran temps. 

- Que comuniquin puntualment qualsevol canvi de situació (domicili, etc.) per 
tal de poder mantenir permanentment actualitzades les dades del Padró. 

- Que s'informin sempre abans de visitar-nos (telefons específics de I'Audiotex 
i telefon 01 O) o consultin el material informatiu que se'ls ha facilitat. Hi 
guanyaran temps. 
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- Que omplin els butlletins d'enquesta. D'aquesta manera ens ajuden a millorar 
el servei. 

* L'horari d'estiu Uuliol i agost) de les oficines d'atenció al públic és de 8,15 a les 14,15 hores. 

INDICADORS DE QUALITAT 

COMPRO MIS INDICADOR 
La Guia del Contribuent sera enviada a - Nombre de guies enviades. 
cada contribuent. 
L'Ajuntament de Barcelona posa a 
disposició del contribuent la possibi litat - Nombre de trucad es rebudes al 01 O. 
d'atendre telefónicament les seves - Nombre de trucades rebudes al 
demandes mitjan<;ant el telefon 01 O i 900.30.1 0.30. 
també el teleton 900 30 10 30 de dilluns a - Nombre de trucades contestades en 
divendres, de les 8 a les 20 hores, en cada cas. 
aquests telefons podra gestionar: - Queixes sobre l'atenció telefónica. 

* Obtenció de certificats de pagament. 
* Duplicats de rebuts. 
* Domiciliacions de pagaments deis tri
buts. 
* Canvis de titularitat. 
* Sol.licitud de fulls informatius de 
plusvalua. 
* Modificacions de les dades fiscals. 
* Petició de certificats negatius de béns i 
deutes. 
* Presentació de reclamacions tributaries 
* Pagar tributs amb targeta de credit. 
* lnformació general de caracter tributari. 

- Gestions realitzades en cada cas. 
* Obtenció de certificats de pagament. 
* Duplicats de rebuts. 
* Domiciliacions de pagaments deis 
tributs. 
* Canvis de titularitat. 
* Sol.licitud de fulls informatius de 
plusvalua. 
* Modificacions de les dades fiscals. 
* Petició de certificats negatius de béns i 
deutes. 
* Presentació de reclamacions tributaries. 
*Pagar tributs amb targeta de credit. 
* lnformació general de caracter tributari. 
- Nombre de queixes rebudes sobre el 
Servei de Tramits per Teleton. 
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Trucant als teletons del servei d'audiotex 
es pot obtenir la informació sobre tributs 
que necessiten. El servei funciona les 24 
hores. 

* lmpost de Vehicles de Tracció 
Mecanica. Audiotex. Núm. 481-11-25. 

* lmpost de Béns lmmobles (IBI). 
Audiotex. Núm. 481-11-24. 

* lmpost d'Activitats Economiques 
(IAE). Audiotex. Núm. 481-11-23. 

* Plusvalues, guals i altres impostas. 
Audiotex. Núm. 481.11.26. 

- Nombre de trucades audiotex IVTM. 

- Nombre de trucades audiotex IBI. 

- Nombre de trucades audiotex IAE. 

- Nombre de trucades audiotex 
Plusvalues, guals i altres impostas. 

* lnformació sobre duplicats - Nombre de trucades audiotex lnfonna-
liquidacions, executiva i embargaments. ció sobre duplicats liquidacions, exe-
Audiotex. Núm. 481.01.16. cutiva i embargaments. 

A les Oficines d'Atenció als Ciutadans de 
cada districte es poden realitzar els 
següents tramits, de dilluns a divendres 
de 8'30 a 17'30 hores: 

* Obtenció de certificats de 
pagament. 

* Duplicats de rebuts. 
* Domiciliacions de pagament deis 

tributs. 

- Nombre de certificats de pagament a 
cada OIAC i global. 
- Nombre de duplicats de rebuts a cada 
OIAC i global. 
- Nombe de domiciliacions de pagament 
deis tributs a cada OIAC i global. 
- Nombre de canvis de titularitat a cada 
OIAC i global. 
- Nombre de sol.licitud de fulls 

* Canvis de titularitat . informatius de plusvalua a cada OIAC i 
* Sol.licitud de fulls informatius de global. 

plusvalua. - Nombre de modificacions de les dades 
* Modificacions de les dades fiscals. fiscals a cada OIAC i global. 
* Certificats negatius de béns i - Certificats negatius de bens i deutes a 

deutes. cada OIAC i global. 
* Presentació de reclamacions - Reclamacions tributaries presentades a 

tributaries. cada OIAC i global. 
* Pagar tributs amb targeta de credit. - Nombre de pagaments de tributs amb 
* lnformació general de caracter targeta de credit a cada OIAC i global. 

tributari. - Nombre de demandes d'informació 
general de caracter tributari a cada OIAC 
i global. 

Si necessiten realitzar tramits més - Nombre de persones ateses a les 
complexos, l'atendrem, de 8'30 a 17'30 oficines centrals i tipologia deis tramits. 
hores, a les nostres oficines centrals a la 
Vila Olímpica (Avgda. Utoral del Mar, 30- -Nombre de persones que han utilitzat el 
34 - 08005 Barcelona - costat torre servei de parquing. 
Mapfre). Pot accedir en transport públic 
(Metro Línia IV i Bus 36, 41, 45, 59 i 71). 
Si vostes utilitzen automobil, disposen 
d'una hora gratu'lta d'estacionament al 
parquing. No tanquem al migdia. 
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Per a la seva comoditat li recomanem 
que concerti hora des deis mateixos - Nombre de cites previes i tipología. 
serveis on hagi estat ates en primera 
instancia (OAC's, telefons: 01 o i 900 30 
10 30). 
Els empleats dispensaran un tracte - Nombre de queixes sobre tracte rebut 
amable als ciutadans i s'esforQaran per del personal. 
escoltar i entendre els problemes que els 
plantegin. 
Les oficines estaran convenientment 
senyalitzades i seran accessibles a 
persones amb disminucions. El confort i 
netedat de les instal.lacions seran 
especialment acurats. 
Tots els empleats d'atenció al contribuent 
s'identificaran amb el seu nom. 
Poden realitzar el pagament de tributs 
mitjanQant targeta de credit (VISA) o si es 
tracta d'un avis de padró amb codi de 
barres, durant les 24 hores mitjanQant el 
servei de Serví Caixa. 

- Resultat d'auditoria de qualitat. 
- Queixes per manca de senyalització. 
- 8arreres arquitectoniques existents. 
- Queixes rebudes per problemes de 
neteja i confortabilitat. 
- Resultats d'auditoria de qualitat. 
- % d'empleats identificats. 

- % de pagaments efectuats mitjanQant 
targeta de credit. 
- % de pagaments efectuats mitjanQant el 
servei de ServiCaixa. 

Si ho desitgen, poden fraccionar el - % de rebuts IAE domiciliats. 
pagament de I'IAE i de 1'181 domiciliant els -% de rebuts 181 domiciliats. 
rebuts; s'obté un descompte del 2%. 
S'oferira la possibilitat de fraccionament - % de pagaments fraccionats sobre el 
del pagament a aquells contribuents que total. 
tinguin especials dificultats. 
Es podran realitzar a través del fax núm. - % d'instancies presentades per fax. 
402-37-91, els següents tramits: 

* Presentació d'instancies 
* Presentació de reclamacions. 
* Presentació de recursos. 

- % de reclamacions presentades per 
fax. 
- % de recursos presentats per fax. 
- % de peticions de fulls informatius de 

* Peticions de fulls informatius 
plusvalues. 

de plusvalues per fax. 

La informació sobre el contribuent és - Nombre dequeixes rebudes. 
confidencial i sera custodiada d'acord - Resultats d'auditoria. 
amb les especificacions que la Llei 
determina. 
Les sol.licituds de devolució d'ingressos - Nombre de sol.licituds de devolucions 
indeguts, de beneficis fiscals, i altres, així rebudes. 
com les reclamacions formulades per - Nombre de reclamacions presentades 
escrit en cas d'errors materials, aritmetics per escrit. 
o de fet seran resaltes en un termini - % de resolucions en el termini establert. 
maxim de 30 diesen el90% deis casos. 

A tates les oficines on es realitzin tramits - % d'oficines amb bústia. 
relacionats amb Hisenda existira una - Nombre de queixes i suggeriments 
bústia per a queixes i suggeriments. rebuts a les bústies. 
També es poden presentar a través del - Nombre de queixes i suggeriments 
telefon 01 o. rebuts al 01 o. 
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Les queixes i suggeriments es - % de reclamacions contestades abans 
contestaran en el termini maxim de 30 de 30 dies. 
di es. 
Tots els recursos d'alc;ada o de reposició - Nombre de recursos d'alc;ada o de 
en materia tributaria seran resolts previ reposició. 
dictamen del Consell Tributari. - Nombre d'expedients enviats al Consell 

Tributari. 
- Nombre de peticions ciutadanes 
adrec;ades directament al Consell 
Tributari. 
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CARTA DE SERVEIS DEL 

POLIESPORTIU MUNICIPAL CLAROR 

El Poliesportiu Municipal Claror és una instal.lació esportiva situada enmig del 
barri de la Sagrada Família i gestionada per la Fundació Claror. La Fundació és 
propietaria d'una part de les instal.lacions i té una concessió administrativa de la 
part que és propietat de I'Ajuntament de Barcelona. Ambdues, pero, funcionen 
conjuntament com a una instal.lació integrada que registra uns 700.000 usos 
anuals i compta amb uns 7.500 abonats/ades. L'equip huma que la gestiona esta 
format per 80 persones. 

L'Esportiu Claror és creat l'any 1982 per Claror Societat Cooperativa Catalana 
Limitada. Constitu'ida actualment com una fundació sense anim de lucre, aquesta 
entitat vol fomentar l'esport i l'activitat física al barri, per a tothom, sense cap 
discriminació, des deis més joves fins als més grans. 

Aquest centre esportiu de 5.300 m2, perfectament adaptat per a persones amb 
discapacitat, disposa de dues piscines, un pavelló cobert, un gimnas de 
musculació, dues sales polivalents, tres esquaixos i el tatami. També compta 
amb servei medie, un bar-cafeteria, una sala de massatge i una sala social. A 
més a partir de la tardar de 1996, el centre disposara d'una sala d'hidromassatge 
i sauna. 

Perqué tots puguin gaudir al maxim de la practica de l'esport i l'activitat física en 
un entorn de confort, respecte i companyia, el Poliesportiu Municipal Claror 
(PMC) estableix un compromís de qualitat amb els abonats/ades, usuaris/aries i 
entitats que utilitzen aquestes instal.lacions: 

Compromís amb l'atenció i la informació a l'usuari: 

- Permanentment l'usuari rep informació sobre les activitats, programes, horaris 
i preus. Aquesta es fa de forma planera i entenedora. El centre dona publicitat 
a les seves activitats a través d'una revista bimensual i diferents materials 
impresos. 

- El personal de les instal.lacions atorga un tracte amable, cordial i respectuós a 
tots els usuaris i porta un signe d'identificació personal. 

Un cap l'any el PMC realitza una enquesta per tal d'avaluar el grau de 
satisfacció deis usuaris en relació amb els diferents serveis prestats. Els 
resultats de l'enquesta són publicats. 
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- En cada espai de les instal.lacions consten les normes d'ús que hi regeixen 
així com els horaris d'utilització. 

- Les senyalitzacions són suficients, ciares i visibles per a tothom. 

Compromís amb la neteja i la higiene: 

- Cada nit es netegen i desinfecten a fans les instal.lacions, especialment les 
zones més sensibles (zones humides). 

- Durant el día es fan 6 revisions puntuals de neteja de vestidors i lavabos i 
almenys una revisió de cada una de les sales. 

- Trimestralment es fa un tractament especial de desinfecció, desinsectació i 
desratització. 

- Trimestralment es fa una analisi bacteriológica deis punts més sensibles i es 
publiquen els resultats. 

- Es vetlla perque els usuaris compleixin amb les normes d'higiene. 

Compromís amb el confort de les instal.lacions: 

- Les instal.lacions són acollidores i funcionen correctament a tots els ambits. 

- Es facilita l'accés a les instal.lacions a les persones amb discapacitats per tal 
que puguin també accedir a la practica esportiva. 

- S'assegura un correcte funcionament de les instal.lacions sense interrupció. 

- Les reparacions es fan sempre seguint el criteri de no interferir l'activitat deis 
usuaris/aries. 

- Les grans reparacions es programen pera les epoques de menys utilització de 
les instal.lacions. 

S'assegura la qualitat deis materials o aparells posats a disposició deis 
usuaris/é3ries. 

- Es respecta un nivelllímit de saturació preestablert en els diferents espais. 

claror.doc 
V. 30/5/96 
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Compromís amb el nivell tecnic de preparació del personal: 

Els programes i activitats es fan amb uns objectius i una programació 
adequada a cada grup d'edat amb continguts pedagogics, amb material 
adequat i fomentant la bona relació i ambient social. 

- Es garanteix per a tates les activitats la capacitat i preparació professional del 
professorat. 

- Els horaris establerts pels cursets i activitats s'acompleixen regularment amb 
puntualitat. 

- Es garanteix un assessorament tecnic competent per a cada una de les 
activitats proposades. 

- El Centre esta en disposició de poder oferir un assessorament individualitzat i 
una orientació medica per a la planificació d'activitats. 

S'assegura sempre la presencia d'un socorrista en el recinte de piscina i 
l'atenció de primers auxilis en cas d'accident. 

Compromís amb el manteniment i conservació de les instal.lacions: 

- Tots els espais esportius disposen d'uns criteris i unes normes d'utilització a 
l'abast de tots els usuaris/aries, per tal de garantir-ne un ús correcte i 
adequat. 

- Es realitza un control diari de les instal.lacions per detectar les mancances o 
mal estat d'espais o de material. 

- Quant als aspectes més tecnics de la maquinaria i de les instal.lacions s'ha 
previst un control de manteniment programat. 

Compromís per atendre i contestar les queixes i suggeriments: 

- Els usuaris/aries poden presentar les seves queixes i suggeriments sobre el 
funcionament de les instal.lacions sempre per escrit i per dues vi es diferents: 

- bústia de suggeriments, 
- correu, 

en qualsevol cas aquestes han d'anar dirigides a: 

claror.doc 
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Sr. Joan ltxaso i Paternain 
Director de la lnstal.lació 
Poliesportiu Municipal Claror 
e/ Sardenya, 333 
08025 Barcelona 
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Es contesten tots els escrits en un termini no superior a 15 dies i es publica el 
rapport de queixes i suggeriments. 

Compromisos deis usuaris: 

El proposit de millora de la qualitat en els nostres serveis és assumit per l'entitat 
gestora i per tot el personal que treballa a les instal.lacions. Desitgem que tots 
els usuaris/aries s'identifiquin també amb aquest projecte aportant la seva 
col.laboració: 

- Respectant el Reglament lntern i les normes d'utilització de cadascun deis 
espais i serveis. 

- Col.laborant en el bon funcionament de la instal.lació aportant suggeriments, i 
notificant els possibles detectes de funcionament observats. 

- Respectant les persones i les idees. 

- Fent servir el dialeg i la comunicació. 

- Assumint, en la competició, la victoria o el resultat advers amb esperit esportiu. 

- Sabent compartir l'ús d'espais i materials, tenint present també !'interés deis 
al tres. 

- Fent de l'ajut i la solidaritat vers les persones del nostre costat una norma de 
conducta i convivencia que fomenti !'amistad i el bon ambient social. 

claror.doc 
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CARTA DE SERVEIS DE 

LES PISClNES MUNICIPALS BERNAT PICORNELL 

Les Piscines Municipals Bernat Picornell, reinaugurades l'any 1991, van ésser 
seu deis Jocs Olímpics (natació, waterpolo i natació sincronitzada) i Paralímpics 
(natació). 

Les instal.lacions registren anualment 950.000 usos i compten 7.000 
abonats/ades. Disposen de tres piscines, una climatitzada i dues descobertes, 
un rocódrom, dues sales, una de musculació i una altra de gimnastica, sauna, 
bany de vapor i hidromassatge. També compten amb un bar-cafetería i un 
parquing propi. La instal.lació és gestionada per l'entitat SEAE. 

En concordanºa amb el valor simbólic que tenen per a la ciutat, les Piscines 
Municipals Bernat Picornell valen oferir un servei de qualitat per les practiques 
esportives i millorar día a día el nivel! tecnic, professional i de confortabil itat de 
les seves instal.lacions. Amb aquest objectiu adopten aquests compromisos 
d'atenció i qualitat : 

Compromís amb l'atenció i la informació a l'usuari/a: 

- La informació sobre les activitats de les instal.lacions es traba a l'abast del 
públic de manera permanent a través del servei telefónic d'audiotex 
481.00.74/10.74. 

- Durant l'horari d'obertura funciona un Servei d'atenció i orientació al públic: 

- de dilluns a divendres: 
- dissabtes: 
- diumenges i festius: 

de 7.00 ha 24.00 h 
de 7.00 h a 21 .00 h 
de 7.30 ha 14.00 h 

- Les instal.lacions disposen de plafons informatius que s'actualitzen cada 15 
di es. 

- Es facilita una informació detallada sobre els serveis oferts i el funcionament 
de les instal. lacions, mitjanºant material impres: una revista bimensual i 
fullets. 

- El personal de les ínstal.lacions atorga un tracte amable, cordial i respectuós a 
tots els usuaris í portara una targeta d'identificació personal. 
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Qualsevol tramitació administrativa es pot resoldre en un dia, excepte 
!'entrega de camet que requereix un termini de tres dies. 

Compromís amb la neteja i la higiene: 

- Cada dia, inclosos els caps de setmana, es netegen i desinfecten a fans les 
instal.lacions, especialment les zones més sensibles a les quals se'ls fa 
quatre neteges pel que fa als vestuaris i lavabos i dues desinfeccions a les 
platges de piscines i vestuaris. 

- Tots els vestuaris disposen d'aparells de desinfecció per als peus. 

- El control sanitari de l'aigua es realitza quatre vegades al di a. 

- El Servei de Salut pública de I'Ajuntament realitza una auditoría sanitaria 
trimestral i es publiquen els resultats. 

- Es vetlla perqué els usuaris compleixin amb les normes d'higiene. 

- Cada espai disposa de papereres suficients. 

Compromís amb el confort de les instal.lacions: 

- Les instal.lacions es mantenen confortables i acollidores. 

- Es manté l'aigua a una temperatura entre 27 i 28 graus tot l'any a la piscina 
coberta i de 1'1 d'abril al 30 de setembre a la piscina exterior, la resta de l'any 
aquesta piscina esta a temperatura ambient. Diariament es faci lita informació 
sobre l'estat de l'aigua en el taulell d'anuncis de !'entrada. 

- Les instal.lacions són accessibles per a persones amb discapacitats i disposen 
d'espais adaptats i de materials que els faci litin l'ús d'aquestes instal.lacions. 

- El nivel! límit de saturació preestablert s'anuncia en el taulell d'anuncis de la 
recepció i s'especifica en cada espai. 

- Les reparacions es fan sempre seguint el criteri de no interferir l'activitat deis 
usuaris/es. 

- Les grans reparacions es programen per a les epoques de menys utilització de 
les instal.lacions. 

S'assegura la qualitat deis materials o aparells posats a disposició deis 
usuaris. 

picornel.doc 
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Compromís amb el nivell tecnic de preparació del personal: 

- Es garanteix per a totes les activitats la capacitat i preparació professional del 
professorat. 

- Els horaris establerts per als cursos i activitats s'acompleixen amb puntualitat. 

- Es garanteix un assessorament tecnic competent per a cada una de les 
activitats proposades i un nombre d'ensenyants suficients. 

- L'equip tecnic i servei medie esta en disposició de poder oferir un 
assessorament individualitzat i una orientació medica per a la planificació 
d'activitats. 

S'assegura un servei permanent per a primers auxilis mecanismes per 
facilitar qualsevol evacuació rapida. 

Compromís amb el manteniment i conservació de les instal.lacions: 

- Tots els espais esportius disposen d'uns criteris i normes d'utilització a l'abast 
de tots els usuaris/es, per tal de garantir-ne un ús correcte i adequat. 

- Es realitza un control diari de les instal.lacions per a detectar les mancances o 
mal estat d'espais o de material. 

- Quant als aspectes tecnics de la maquinaria i de les instal.lacions s'ha previst 
un control de manteniment programat. 

Compromís per atendre i contestar les queixes i suggeriments: 

- Els usuaris/es poden presentar les seves queixes i suggeriments sobre el 
funcionament de les instal.lacions sempre per escrit i per dues vies diferents: 

- correu 
- bústia de suggeriments, situada a !'entrada de la instal.lació; 

en qualsevol cas aquestes han d'anar dirigides a: 

picornel.doc 
V. 30/5/96 

Sr. Ramon Palleja i Casanovas 
Director de la lnstal.lació 
Piscines Bernat Picornell 
Av. de 1' Estadi, 30-40 
08038 Barcelona 
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Es contesten tots els escrits en un termini no superior a 15 dies i es publica el 
rapport de queixes i suggeriments. 

Compromisos deis usuaris 

El propósit de millora de la qualitat en els nostres serveis és assumit per tot el 
personal que treballa a les instal.lacions. Desitgem que tots els usuaris/es 
s'identifiquin també amb aquest projecte i aportin la seva col.laboració: 

- Respectant el Reglament lntern i les normes d'utilització de cadascun deis 
espais i serveis. 

Contribüint al bon funcionament de la instal.lació aportant suggeriments, 
notificant els possibles detectes de funcionament observats. 

- Respectant les normes d'utilització que figuren al carnet d'abonat/ada. 

picorncl.doc 
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CAHTA DE SERVEIS 
POLIESPORTIU MUNICIPAL L'ESPANYA INDUSTHIAL 

El Poliesportiu Municipal I'Espanya Industrial situat en el Pare del mateix nom en 
el Districte de Sants-Montju'ic, va ser constru"it pel COOB'92, S.A. amb motiu 
deis Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona'92, i va ser la instal.lació que va 
acollir les proves d'halterofilia. 

Després de les necessaries obres de remodelatge i adeqüació ha estat adaptat 
per a oferir serveis esportius als ciutadans de Barcelona. Es un poliesportiu d'ús 
públic des del dia 3 de marg de 1993, gestionat pel Secretariat d'Entitats de 
Sants, Hostafrancs i La Bordeta. 

Les instal.lacions que actualment compten amb 7.500 abonats/ades i registren 
un total de 1.100.000 usos l'any, disposen de: 

- 1 Pavelló cobert amb pista de parquet (Bolondo) i tanques hidrauliques 
pera la practica de hoquei- patins. 

- 1 Piscina coberta climatitzada 
- 1 Piscina d'hidromassatge 
- 1 Piscina pera nadons i rehabilitació 
- 1 Sala de musculació 
- 1 Sala de gimnastica 
- 1 Sala Polivalent 
- 1 Sala cardiovascular 
- 1 Pista exterior 
- Saunes i banys turcs 
- Rocódrom 
- Pistes badminton 
- Taules de tennis- taula 
- Circuit de footing 

Essent la qualitat un deis elements importants de preocupació entre el personal 
d'aquestes instal.lacions, s'ha establert un compromís de qualitat amb els 
nostres abonats/ades i usuaris/es que es concreta en els següents punts: 

COMPROMÍS AMB L'ATENCJÓ 1 LA INFORMACIÓ A L'USUARI 

• 

• 

El personal de les instal.lacions atorga un tracte amable, cordial i respectuós 
a tots els usuaris/aries i porta un signe d'identificació personal. 

S'informa amb claredat sobre les normes d'accés i d'ús, tant a nivel! personal 
durant les hores d'atenció al públic, o a través del teleton d'informació 426-
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10-70. Durant les hores d'atencíó al públíc s'ínforma als usuarís/es de 
manera personal o a través del teleton 426-10-70. 

Alguns tramits com poden ser (baíxes, canvis de dades, modificacions, etc.) 
també es poden realitzar a través d'aquest mateix telefon. 

• Les ínstal.lacíons dísposen d'una senyalitzacíó í uns plafons informatius clars 
i visibles per a tothom que s'actualítzen d'acord amb les necessitats, i d'un 
planol del complex amb ubicacíó de tots els espais. 

• Les activitats ofertes es van renovant a fi d'adaptar- se a la demanda. 

Els usuaris/aríes estan en tot moment informats de les diferents activitats 
mitjangant l'edició trimestral d'una revista i material divers de dífusió. 

• Periodicament es realitzen estudis per tal d'avaluar el grau de satisfacció deis 
usuaris/aries. Els resultats de les enquestes són publicats. 

Es disposa d'un servei d'objectes perduts. 

COMPROMÍS AMB EL NIVELL TECNIC DE PREPARACIÓ DEL PERSONAL 

• Els monitors compleixen puntualment amb els horaris de cursets o d'atenció a 
l'usuari/aria. 

• Es garanteix per a totes les activitats l'adequada capacitat i total preparació 
professional del professorat. 

• Els monitors/res de la sala de musculació informen sobre el correcte 
funcionament de totes i cadascuna de les maquínes i assessoren sobre 
l'execució técnica deis diferents exercícis i els seus efectes. També elaboren 
programes d'exercícis de musculació exclusius per abonats/ades. 

• Els monitors de natació: 

- Adapten les classes en funció del nivell de cada grup de participants. 
- Assessoren individualment sobre la practica de cada ti pus d'activitat. 
- Procuren crear un ambient de classe agradable, i eviten la rutina 
variant amb freqüencia els entrenaments tot i adaptant-los a les 
necessitats i característiques de cada grup. 
- Asseguren la seva col.laboració í participació en les activitats 
aquatiques recreatíves. 
- Aporten ajut a totes les persones amb díscapacitat física o psíquica. 
- S'assegura sempre la presencia d'un socorrista en el recinte de la 
piscina i l'atenció de primers auxilis en cas d'accident. 

espaind.doc 
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COMPROMÍS AMB EL MANTENIMENT 1 CONSERVACIÓ DE LES 
JNSTAL.LACJONS 

Tots els espais esportius disposen d'uns criteris i unes normes 
d'utilització a l'abast de tots els usuaris/aries, per tal de garantir-ne un ús 
correcte i adequat. 

- Es realitza un control diari de les instal.lacions per detectar les mancances o 
desperfectes d'espais o material, a fi de reparar o reposar el que calgui. 

- Per el control tecnic de la maquinaria i les instal.lacions es disposa d'un 
programa de manteniment específic. 

COMPROMÍS AMB LA NETEJA 1 LA HIGIENE 

- Les instal. lacions es netegen diariament de dilluns a diumenge (ambdós 
inclosos), i es fan revisions puntuals de vestidors i lavabos. 

- Cada nit, s'efectua un procés de desinfecció d'instal.lacions, especialment les 
zones més sensibles (zones humides). 

- Diariament s'efectua un control sanitari de l'aigua. 

Cada 6 mesas es fa un tractament i control especial de desinfecció 
desinsectació, i es publica el resultat. 

- Es vetlla perque els usuaris/aries compleixin amb les normes d'higiene 
establertes. 

COMPROMÍS AMB EL CONFORT DE LES INSTAL.LACJONS 

- Les instal.lacions es mantenen acollidores i comfortables en cada espai. 

- Les reparacions es fan sempre seguint el criteri de no interferir l'activitat deis 
usuaris/aries, així com les grans reparacions que es programen per a les 
epoques de menys utilització de les intal.lacions. 

- S'assegura la qualitat deis materials i aparells posats a disposició deis 
usuaris/aries, així com el seu estat de funcionament. 

- En tot moment es respecta un nivel! límit de saturació en els diferents espais. 

cspaind.doc 
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- Es facilita l'accés a les instal.lacions i a cadascun deis seus espais a les 
persones amb discapacitats per tal que puguin realitzar practiques esportives. 

- Diariament es manté i s'informa del control de: 
- temperatura de l'aigua, entre 24º i 302 

- humitat de l'ambient, entre 60% i 80% 
- Clor lliure -0'5-2 PPM 1 Brom -1-3 PPM 1 PH- 7,0-7,8 

COMPROMÍS PER ATENDRE 
SUGGERIMENTS 

CONTESTAR LES QUEIXES 

- Tots els abonats/ades i usuaris/aries de la instal.lació són coneixedors deis 
seus drets i obligacions, els quals han d'esser respectats per ambdues parts. 

- Els usuaris/aries poden presentar les seves queixes i/o suggeriments sobre el 
funcionament de les instal.lacions sempre per escrit i per dues vies diferents: 

- correu 
- bústia de suggeriments, situada al vestíbul d'entrada a la instal.lació. 

en qualsevol cas aquestes han d'anar digirides a: 

Merce Paramo i Franquesa 
Directora 
Poliesportiu Municipal I'Espanya Industrial 
Pare de I'Espanya Industrial, s/n. 
08014 BARCELONA 

- Es dona resposta a tots els escrits en un termini no superior a 15 dies i es 
publica un rapport de queixes i suggeriments. 

COMPROMISOS DELS USUARIS 

El proposit de millora de la qualitat en els nostres serveis és assumit per l'entitat 
gestora i el personal que treballa a les instal.lacions. Desitgem que tots els 
usuaris/aries s'identifiquin també amb aquest projecte i aportin la seva 
col.laboració: 

- Respectant les normes d'utilització de cadascun deis espais i serveis. 

- Contribu'int al bon funcionament de la instal.lació aportant suggeriments, i 
notificant els possibles detectes de funcionament observats. 

- Respectant la normativa d'utilització. 
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